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WÓJT  GMINY  JASTKÓW 

ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nw. nieruchomości rolnych 

niezabudowanych, położonych w miejscowości Tomaszowice-Kolonia, gm. Jastków: 

1. Nieruchomość rolna oznaczona jako działka numer 211/15 o powierzchni 0,24 ha (ŁII), 

stanowiąca własność Gminy Jastków,  dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie 

prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00097272/1. Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastków działka znajduje się w terenach łąk i pastwisk o 

symbolu RZ. Nieruchomość ma nieregularny kształt zbliżony do trapezu. Położona jest w centrum 

miejscowości. Teren nie jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej, jest 

niezagospodarowany i nie uprawiany, porośnięty dzikimi trawami i krzewami, stanowi trwały 

użytek zielony-łąkę. Brak dojazdu drogą publiczną. Cena wywoławcza wynosi - 8112,00 zł , 

wadium wynosi – 850,00 zł. 

2. Nieruchomość rolna oznaczona jako działka numer 211/17 o powierzchni 0,13 ha (ŁII), 

stanowiąca własność Gminy Jastków,  dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie 

prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00097266/6. Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastków działka znajduje się w terenach łąk i pastwisk o 

symbolu RZ. Nieruchomość ma nieregularny kształt zbliżony do deltoidu. Położona jest w 

centrum miejscowości. Teren nie jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej, jest 

niezagospodarowany i nie uprawiany, porośnięty dzikimi trawami i krzewami, stanowi trwały 

użytek zielony-łąkę. Brak dojazdu drogą publiczną. Cena wywoławcza wynosi - 4394,00 zł , 

wadium wynosi – 450,00 zł. 

3. Nieruchomość rolna oznaczona jako działka numer 211/18 o powierzchni 0,28 ha (ŁII), 

stanowiąca własność Gminy Jastków,  dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie 

prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00098605/2. Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastków działka znajduje się w terenach łąk i pastwisk o 

symbolu RZ. Nieruchomość ma nieregularny kształt zbliżony do czworokąta. Położona jest w 

centrum miejscowości. Teren nie jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej, jest 

niezagospodarowany i nie uprawiany, porośnięty dzikimi trawami i krzewami , stanowi trwały 

użytek zielony- łąkę. Brak dojazdu drogą publiczną. Cena wywoławcza wynosi - 9464,00 zł , 

wadium wynosi – 950,00 zł. 

4. Nieruchomość rolna oznaczona jako działka numer 211/19 o powierzchni 0,29 ha (ŁII), 

stanowiąca własność Gminy Jastków,  dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie 

prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00097971/1. Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastków działka znajduje się w terenach łąk i pastwisk o 

symbolu RZ. Nieruchomość ma nieregularny kształt zbliżony do trapezu. Położona jest w centrum 

miejscowości. Teren nie jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej, jest 

niezagospodarowany i nie uprawiany, porośnięty dzikimi trawami i krzewami , stanowi trwały 

użytek zielony- łąkę. Brak dojazdu drogą publiczną. Cena wywoławcza wynosi - 9802,00 zł , 

wadium wynosi – 1000,00 zł. 

5. Nieruchomość rolna oznaczona jako działka numer 211/20 o powierzchni 0,21 ha (ŁII), 

stanowiąca własność Gminy Jastków,  dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie 

prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00097267/3. Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastków działka znajduje się w terenach łąk i pastwisk o 

symbolu RZ. Nieruchomość ma nieregularny kształt zbliżony do prostokąta. Położona jest w 



 

centrum miejscowości. Teren nie jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej, jest 

niezagospodarowany i nie uprawiany, porośnięty dzikimi trawami i krzewami, stanowi trwały 

użytek zielony- łąkę. Brak dojazdu drogą publiczną. Cena wywoławcza wynosi - 7098,00 zł , 

wadium wynosi – 750,00 zł. 

Nieruchomości leżą w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej (ochrony planistycznej)-w 

otulinie ZPP w Tomaszowicach-Kol.   

 

     Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.) 

 

     Przetarg odbędzie się dnia 11 października 2018 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w 

budynku Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie  ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków 

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami 

rzeczowymi ani hipoteką i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi. 

 

      W przypadku gdy uczestnik przetargu nabywa nieruchomości rolne o pow. powyżej 30 arów  

będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju 

rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052- z póź. zm.) 

      Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej co do zasady 

może być rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość 

rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy 

rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej 

wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego 

nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 

2 i ust.3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, 

użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, 

których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą 

kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest 

położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i 

prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. 

 Osoby, które w wyniku przetargu zostaną wyłonione na nabywcę nieruchomości rolnych powyżej 

30 arów, powinny spełniać warunki określone definicją rolnika indywidualnego i przedłożyć w 

Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości 

rolnej, o których mowa  w art. 7 cytowanej wyżej ustawy (między innymi; oświadczenie o 

osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez 

wójta, oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie 

wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, 

zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie Gminy, na 

obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa 

rolnego, oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych ). 

Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny                            

w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Dyrektora 

Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Oddział Terenowy KOWR w Lublinie 

ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin) wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na 

wniosek nabywcy.                       



 

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z 

wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na 

powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a 

nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca 

lub w gminie graniczącej z tą gminą. 

       Wadium winno być wniesione w  pieniądzu w określonej wyżej wysokości, w terminie do dnia      

5 października 2018 r. włącznie-  przelewem na konto Urzędu Gminy Jastków numer 14 1240 

5497 1111 0010 6615 3260 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank PeKao SA). W tytule 

wpłaty wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości. Za datę wniesienia wadium uznaje się 

dzień wpływu środków na ww. rachunek bankowy. 

     Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden 

uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości 

postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % 

ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia 

nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż 

przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Organizator przetargu najpóźniej w ciągu 

21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy 

sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości osiągniętą  w przetargu, 

pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.  

W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego tj. niestawienia się w miejscu i 

terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny do dnia podanego w zawiadomieniu lub 

niedostarczenia do notariusza dokumentów uprawniających do nabycia, Wójt Gminy może odstąpić 

od zawarcia umowy, a wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi. 

Koszty opłat notarialnych, wypisów z aktu i opłaty sądowe ponosi kupujący. 

Dodatkowe informacje: 

    Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu 

zbywanej nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) upłynął w dniu 14 sierpnia 2018r. 

    Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. Ewentualne 

wznowienie i okazanie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. 

    Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o 

odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, podając przyczynę odwołania przetargu. 

    Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości, warunków przetargu oraz wymaganych 

dokumentów można uzyskać w pok. Nr 6 Urzędu Gminy Jastków lub pod nr tel.  81 502 04 28. 

    Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 

Jastków oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  i na stronie Urzędu 

Gminy Jastków (www.jastkow.pl) a wyciąg z ogłoszenia w prasie o zasięgu obejmującym co 

najmniej powiat. 

 

Jastków dnia  3 września 2018 r. 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

http://www.jastkow.pl/

